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1. Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của quy 
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I. MỤC ĐÍCH 

Căn cứ quy định, hướng dẫn của Trung ương; Bệnh viện xây dựng ban hành 

thống nhất quy trình, biểu mẫu hồ sơ xét chuyển Đảng chính thức áp dụng tại Bệnh viện 

Bạch Mai, nhằm phù hợp với thực tế của Bệnh viện và đảm bảo theo quy định, hướng 

dẫn của Trung ương. 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG  

Áp dụng đối với tất cả các cán bộ, viên chức, đảng viên, người lao động (có hợp 

đồng lao động của Bệnh viện từ 12 tháng trở lên) và các đơn vị trực thuộc Bệnh viện 

Bạch Mai tham gia xét chuyển Đảng chính thức tại Bệnh viện Bạch Mai. 

III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN:  

- Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;  

 - Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi 

hành Điều lệ Đảng;  

 - Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ 

thể thi hành Điều lệ Đảng;  

 - Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 05/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương về 

nghiệp vụ công tác đảng viên; 

- Quy định số 05-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về 

“kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng”; 

- Luật Thanh niên; 

- Quyết định số 1027/QĐ-BYT ngày 26/03/2015 của Bộ Y tế về việc ban hành 

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Bạch Mai; 

IV.  THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT: 

4.1.  Giải thích thuật ngữ: 

- Đảng viên dự bị: Là đảng viên sau khi được chi bộ tổ chức kết nạp Đảng phải 

trải qua 12 tháng dự bị; 

- Đảng viên chính thức: Là đảng viên dự bị đủ điều kiện được cấp ủy có thẩm 

quyền ra quyết định chuẩn y công nhận đảng viên chính thức; 

- Tuổi Đoàn viên thanh niên: Theo Điều 1, Luật Thanh niên quy định Thanh niên 

là công dân Việt Nam từ đủ mười sáu tuổi đến ba mươi tuổi. 

 4.2.  Từ viết tắt: 

- Đối ngoại và Hợp tác quốc tế: ĐNHTQT; 

- Cán bộ, viên chức: CBVC; 

- Biểu mẫu: BM; 

- Thường trực Văn phòng Đảng ủy: TTVPĐU; 

- Văn phòng Đảng ủy: VPĐU; 

- Bồi dưỡng chính trị: BDCT; 

- Đoàn thanh niên: ĐTN. 
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V. NỘI DUNG QUY TRÌNH CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC 

5.1. Sơ đồ quy trình xét chuyển Đảng chính thức hàng năm   

 

 Trách nhiệm Các bƣớc thực hiện Mô tả/ Tài liệu liên quan 

1. Phòng 

ĐNHTQT 

(TTVP Đảng ủy); 

Chi bộ  

 

 

 

Sau khi chi bộ tổ chức kết nạp đảng viên: 

- Thường trực Văn phòng Đảng ủy Bệnh viện có 

trách nhiệm: Yêu cầu đảng viên khai lý lịch, 

phiếu đảng viên => Lưu hồ sơ đảng viên theo quy 

định; 

Lập danh sách cử đảng viên dự bị học lớp đảng 

viên mới theo Biểu mẫu BM.85.HT.01; Gửi giấy 

triệu tập đi học lớp đảng viên mới theo Biểu mẫu 

BM.85.HT.02; Giới thiệu đảng viên dự bị thường 

xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở 

nơi cư trú theo Biểu mẫu BM.85.HT.03; 

- Chi bộ có trách nhiệm: Phân công 02 đảng 

chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị (hết tuổi 

ĐTN) hoặc 01 đảng viên chính thức + ĐTN giúp 

đỡ đảng viên dự (còn trong tuổi ĐTN) trở thành 

đảng viên chính thức; 

 

2. Chi bộ; đảng 

viên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sau khi đảng viên đủ 12 tháng dự bị: 

- Đảng viên dự bị có trách nhiệm: 

+ Viết kiểm điểm (viết tay) theo Biểu mẫu 

BM.85.HT.04; 

+ Khai Phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên theo Biểu 

mẫu BM.85.HT.05; 

- Chi bộ có trách nhiệm phải xét và đề nghị 

công nhận chính thức cho đảng viên hồ sơ gồm: 

+ Lấy nhận xét của chi ủy (chi bộ) nơi đảng 

viên dự bị cư trú theo Biểu mẫu BM.85.HT.06; 

+ Yêu cầu đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên 

dự bị nhận xét theo Biểu mẫu BM.85.HT.07; 

+ Yêu cầu Tổ Công đoàn (hoặc Công đoàn bộ 

phận) họp, có biên bản nhận xét theo Biểu mẫu 

BM.85.HT.08 (đối với đảng viên trong tuổi 

Đoàn, Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Bệnh 

viện có nghị quyết nhận xét đảng viên dự bị 

chuyển Đảng chính thức); 

+ Tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thể nơi 

đảng viên sinh hoạt và ý kiến chi ủy (chi bộ) 

nơi đảng viên dự bị cư trú theo Biểu mẫu 

BM.85.HT.09; 

+ Họp chi bộ và ra nghị quyết đề nghị công 

nhận đảng viên chính thức theo Biểu mẫu 

BM.85.HT.10; 

* Lƣu ý: Đối với đảng viên dự bị không đủ điều 

kiện, tiêu chuẩn chuyển Đảng chính thức; Chi bộ 

báo cáo Đảng ủy để báo cáo Quận ủy Đống Đa 

xem xét, quyết định. 

 

Quản lý đảng viên 

dự bị   

Chi bộ họp 

xét chuyển 

Đảng chính 

thức 
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3. Phòng ĐNHTQT 

 (TTVP Đảng ủy) 

 

 

 

- TT Văn phòng Đảng ủy Bệnh viện phối hợp 

với chi bộ thẩm định hồ sơ của đảng viên dự bị 

đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyển Đảng chính 

thức; Yêu cầu chi bộ và đảng viên bổ sung 

theo quy định (nếu cần); 

- Báo cáo Đảng ủy xét duyệt chuyển Đảng 

chính thức. 

4. Đảng ủy Bệnh 

viện 

 

 

 

 

 

 

Căn cứ báo cáo của chi bộ và Thường trực 

Đảng ủy về hồ sơ chuyển Đảng chính thức; 

Đảng ủy họp xét chuyển Đảng chính thức cho 

đảng viên dự bị => Ra nghị quyết đề nghị 

Quận ủy Đống Đa xét và quyết định công nhận 

đảng viên chính thức theo Biểu mẫu 

BM.85.HT.11;  

 

5. Phòng ĐNHTQT 

 (TTVP Đảng ủy) 

 - Căn kết quả Đảng ủy Bệnh viện họp xét 

duyệt đề nghị chuyển Đảng chính thức; 

Thường trực VPĐU hoàn thiện hồ sơ báo cáo 

Quận ủy (qua Ban Tổ chức Quận ủy Đống Đa) 

ra quyết định; 

- Lập danh sách đề nghị phát thẻ đảng viên theo 

Biểu mẫu BM.85.HT.12; 

 

10. Phòng 

ĐNHTQT 

(TTVP Đảng ủy); 

Chi bộ và đảng viên  

 - Sau khi nhận được quyết định công nhận 

đảng viên chính thức và quyết định phát thẻ 

Đảng; Văn phòng Đảng ủy trả quyết định cho 

chi bộ, đảng viên (02 quyết định) và lưu quyết 

định vào hồ sơ đảng viên;  

- Lưu hồ sơ đảng viên theo quy định; Nhập và 

bổ sung dữ liệu vào phần mềm quản lý. 

  

 

5.2. Diễn giải chi tiết nội dung thực hiện 

1- Lý lịch, phiếu đảng viên: 

Sau khi được chi bộ tổ chức kết nạp => Đảng viên khai lý lịch đảng viên như khai 

lý lịch người xin vào Đảng (01 quyển theo mẫu của Quận ủy Đống Đa phát hành), khai 

phiếu đảng viên (02 phiếu theo mẫu của Quận ủy Đống Đa phát hành) => Thường trực 

VPĐU thẩm định => Trình Đảng ủy Bệnh viện xác nhận. 

2- Giấy chứng nhận học lớp bồi dƣỡng đảng viên mới: 

- Theo Quy định của Trung ương: Trong thời gian dự bị 12 tháng, đảng viên dự bị 

phải học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới; Kết thúc khóa học được 

Trung tâm BDCT quận Đống Đa cấp giấy chứng nhận theo mẫu của Ban Tổ chức Trung 

ương. 

- Căn cứ danh sách đảng viên dự bị: Hàng tháng/ quý/ năm Thường trực VPĐU 

lập danh sách, gửi giấy triệu tập học viên học đến Trung tâm BDCT quận Đống Đa để 

tham gia học. 

 

Thẩm định hồ sơ chuyển 

Đảng chính thức 

 

Hoàn thiện hồ sơ báo cáo 

Quận ủy Đống Đa 

 

Lưu hồ sơ đảng 

viên  

Đảng ủy họp 

xét chuyển 

Đảng CT 
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3- Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị 

Sau khi đủ 12 tháng dự bị, kể từ ngày chi bộ kết nạp, đảng viên dự bị phải viết bản 

tự kiểm điểm (viết tay theo Biểu mẫu BM.85.HT.04) nộp cho bí thư chi bộ nêu rõ ưu điểm, 

khuyết điểm về thực hiện nhiệm vụ đảng viên và biện pháp khắc phục khuyết điểm, tồn 

tại; đề nghị chi bộ xét, công nhận đảng viên chính thức. 

4- Lấy ý kiến nhận xét của cấp ủy (chi bộ) nơi đảng viên dự bị cƣ trú: 

Sau khi đảng viên đủ 12 tháng dự bị, chi bộ lấy ý kiến nhận xét của chi ủy (chi bộ) 

nơi đảng viên dự bị cư trú theo Biểu mẫu BM.85.HT.06; 

5- Bản nhận xét về đảng viên dự bị của đảng viên chính thức đƣợc phân công 

giúp đỡ 

Sau khi đảng viên đủ 12 tháng dự bị, đảng viên được phân công giúp đỡ đảng viên 

dự bị viết bản nhận xét nộp cho bí thư và báo cáo chi bộ nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm về 

lập trường tư tưởng, nhận thức về Đảng, đạo đức, lối sống và mức độ hoàn thành nhiệm 

vụ được giao của đảng viên dự bị: 

- 02 bản nhận xét (theo Biểu mẫu BM.85.HT.07) của 02 đảng viên chính thức được 

phân công giúp đỡ (đối với đảng viên dự bị hết tuổi Đoàn Thanh niên); 

- 01 bản nhận xét (theo Biểu mẫu BM.85.HT.07) của 01 đảng viên chính thức được 

phân công giúp đỡ (đối với đảng viên dự bị còn tuổi Đoàn Thanh niên); 

6- Nghị quyết của Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Bệnh viện (đối với đảng 

viên dự bị còn tuổi Đoàn Thanh niên): 

Chi bộ chỉ đạo Chi đoàn Thanh niên đơn vị họp, cho ý kiến nhận xét chuyển đảng 

chính thức đối với đảng viên dự bị và đề nghị Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bệnh 

viện ra nghị quyết nhận xét đảng viên dự bị chuyển Đảng chính thức. 

7- Họp Công đoàn: 

Công đoàn (hoặc Tổ Công đoàn) nơi đảng viên dự bị trực tiếp đang sinh hoạt họp 

nhận xét chuyển Đảng chính thức cho đảng viên dự bị; Biên bản họp theo Biểu mẫu 

BM.85.HT.08; 

8- Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội nơi sinh hoạt 

và chi ủy (chi bộ) nơi đảng viên dự bị cƣ trú: 

Căn cứ ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội nơi sinh hoạt và chi ủy 

(chi bộ) nơi đảng viên dự bị cư trú; Chi bộ tổng hợp theo Biểu mẫu BM.85.HT.09. 

9- Nghị quyết của chi bộ đề nghị công nhận đảng viên chính thức: 

Căn cứ hồ sơ chuyển Đảng chính thức nêu trên, chi bộ tổ chức họp: 

- Nếu đủ 2/3 số đảng viên chính thức hoặc cấp ủy viên trở lên đồng ý chuyển 

chính thức cho đảng viên dự bị thì chi bộ ra nghị quyết theo Biểu mẫu BM.85.HT.10 đề 

nghị Đảng ủy xem xét, quyết định. 

- Nghị quyết nêu rõ kết luận của chi bộ về ý thức chính trị; ưu, khuyết điểm về 

phẩm chất đạo đức, lối sống; kết quả học tập và tham gia các phong trào của đơn vị, bệnh 

viện; quan hệ quần chúng, việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên...; số đảng viên chính thức 

tán thành, không tán thành. 
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- Trường hợp chi bộ đã qua 3 lần biểu quyết nhưng không đủ hai phần ba số đảng 

viên chính thức hoặc cấp ủy viên tán thành công nhận một đảng viên dự bị là đảng viên 

chính thức hoặc đề nghị xóa tên trong danh sách đảng viên thì báo cáo Đảng ủy Bệnh 

viện để báo cáo Quận ủy xem xét, quyết định. 

10- Nghị quyết của Đảng ủy Bệnh viện đề nghị công nhận đảng viên chính thức: 

- Căn cứ hồ sơ báo cáo của chi bộ, Đảng ủy Bệnh viện họp xét chuyển Đảng chính 

thức cho đảng viên dự bị => Ra nghị quyết đề công nhận đảng viên chính thức theo Biểu 

mẫu BM.85.HT.11 =>  Thường trực VPĐU tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ gửi Ban Tổ chức 

Quận ủy thẩm định báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy ra quyết định công nhận đảng viên 

chính thức. 

- Văn phòng ĐU lập danh sách đề nghị phát thẻ đảng viên theo mẫu BM.85.HT.12. 

- Trong quá trình Ban Tổ chức Quận ủy thẩm định hồ sơ, Văn phòng ĐU, chi bộ, 

đảng viên có trách nhiệm phối hợp hoàn thiện hồ sơ (nếu có yêu cầu). 

* Lƣu ý: Đối với trường hợp chi bộ đã quá 3 lần biểu quyết nhưng không đủ 2/3 

số đảng viên chính thức hoặc cấp ủy viên tán thành công nhận một đảng viên dự bị là 

đảng viên chính thức hoặc đề nghị xóa tên trong danh sách đảng viên thì Đảng ủy báo cáo 

Quận ủy Đống Đa xem xét, quyết định. 

11- Lƣu hồ sơ đảng viên: 

Khi nhận được quyết định công nhận đảng viên chính thức, quyết định phát thẻ 

đảng viên, Văn phòng ĐU có trách nhiệm trả 01 quyết định cho đảng viên và hoàn tất việc 

lưu hồ sơ, nhập thông tin đảng viên vào phần mềm quản lý hồ sơ đảng viên. 

 

VI.  HỒ SƠ CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC 

 

TT Tên hồ sơ lƣu Mã ký hiệu Nơi lƣu Thời gian lƣu 

1.  
Lý lịch đảng viên đã được Đảng 

ủy xác nhận 

Mẫu 1-

HSĐV  
Hồ sơ ĐV Không thời hạn 

2.  
Phiếu đảng viên đã được chi bộ, 

Đảng ủy xác nhận 

Mẫu 2-

HSĐV  
Hồ sơ ĐV Không thời hạn 

3.  

Giấy chứng nhận học lớp Bồi 

dưỡng lý luận chính trị dành cho 

đảng viên mới 

Do Trung 

tâm BDCT 

quận Đống 

Đa cấp 

Hồ sơ ĐV Không thời hạn 

4.  
Bản tự kiểm điểm của đảng viên 

dự bị (viết tay) 
BM.85.HT.04 Hồ sơ ĐV Không thời hạn 

5.  Phiếu bổ sung Hồ sơ đảng viên BM.85.HT.05 Hồ sơ ĐV Không thời hạn 
6.  Phiếu xin ý kiến chi ủy (chi bộ) 

nơi đảng viên dự bị cư trú 
BM.85.HT.06 Hồ sơ ĐV Không thời hạn 

7.  Bản nhận xét đảng viên chính 

thức giúp đỡ đảng viên dự bị 
BM.85.HT.07 Hồ sơ ĐV Không thời hạn 

8.  

Nghị quyết của Ban Chấp hành 

Đoàn thanh niên Bệnh viện nhận 

xét đối với đảng viên dự bị còn 

BM của 

Đoàn Thanh 

niên 

Hồ sơ ĐV Không thời hạn 
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TT Tên hồ sơ lƣu Mã ký hiệu Nơi lƣu Thời gian lƣu 

tuổi Đoàn Thanh niên 

 

9.  Biên bản họp Công đoàn (hoặc 

Tổ Công đoàn) nhận xét đảng 

viên dự bị chuyển sinh Đảng 

BM.85.HT.08 Hồ sơ ĐV Không thời hạn 

10.  Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ 

chức đoàn thể chính trị - xã hội 

nơi đảng viên dự bị sinh hoạt và 

chi ủy (chi bộ) nơi đảng viên dự 

bị cư trú 

BM.85.HT.09 Hồ sơ ĐV Không thời hạn 

11.  Nghị quyết đề nghị công nhận 

đảng viên chính thức (của Chi bộ) 
BM.85.HT.10 Hồ sơ ĐV Không thời hạn 

12.  Nghị quyết đề nghị công nhận 

đảng viên chính thức (của Đảng 

ủy Bệnh viện) 

BM.85.HT.11 Hồ sơ ĐV Không thời hạn 

 

VII. PHỤ LỤC BIỂU MẪU HỒ SƠ  

 

TT Phụ lục Tên văn bản Mã ký hiệu 

1.  
Phụ lục 1 

Danh sách tổng hợp cử đảng viên dự bị đi học lớp 

đảng viên mới 

BM.85.HT.01 

2.  Phụ lục 2 Giấy triệu tập đi học lớp đảng viên mới BM.85.HT.02 

3.  
Phụ lục 3 

Giấy giới thiệu đảng viên dự bị thường xuyên giữ mối 

liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú 
BM.85.HT.03 

4.  Phụ lục 4 Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị (viết tay) BM.85.HT.04 

5.  Phụ lục 5 Phiếu bổ sung Hồ sơ đảng viên BM.85.HT.05 

6.  
Phụ lục 6 

Phiếu xin ý kiến chi ủy (chi bộ) nơi đảng viên dự bị 

cư trú 
BM.85.HT.06 

7.  
Phụ lục 7 

Bản nhận xét đảng viên chính thức giúp đỡ đảng 

viên dự bị 
BM.85.HT.07 

8.  
Phụ lục 8 

Biên bản họp Tổ Công đoàn hoặc Công đoàn bộ 

phận nhận xét đảng viên dự bị chuyển sinh Đảng 
BM.85.HT.08 

9.  

Phụ lục 9 

Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể chính 

trị - xã hội nơi đảng viên dự bị sinh hoạt và chi ủy 

(chi bộ) nơi đảng viên dự bị cư trú 

BM.85.HT.09 

10.  
Phụ lục 10 

Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức 

(của Chi bộ) 
BM.85.HT.10 

11.  
Phụ lục 11 

Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức 

(của Đảng ủy Bệnh viện) 
BM.85.HT.11 

12.  Phụ lục 12 Danh sách đề nghị phát thẻ đảng viên BM.85.HT.12 
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QUẬN ỦY ĐỐNG ĐA 

ĐẢNG BỘ BỆNH VIỆN BẠCH MAI 

* 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 Hà Nội, ngày      tháng      năm 20... 

 

DANH SÁCH HỌC VIÊN 
Tham gia: Lớp bồi dƣỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới 

Thời gian: từ ngày .../....đến .../.../20... 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Trình 

độ CM 
Nơi sinh Chi bộ 

Đơn vị 

công tác 

1.        

2.        

3.        

....       

 
 T/M ĐẢNG ỦY BỆNH VIỆN 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BM.85.HT.01 
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  QUẬN ỦY ĐỐNG ĐA 

ĐẢNG ỦY BỆNH VIỆN BẠCH MAI 

* 

Số:      - GTT/ĐU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 

 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20... 

 
 

        GIẤY TRIỆU TẬP 
Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới 

 
 

Kính gửi: Chi bộ ........................................... 
 

 

Căn cứ Khoản 1 Điều 2 Quy định số 54-QĐ/TW ngày 12/5/1999 của Bộ 

Chính trị về chế độ học tập lý luận chính trị trong Đảng đối với đảng viên dự bị phải 

học qua lớp đảng viên mới trước khi xét chuyển đảng chính thức; 

Căn cứ giấy triệu tập số ......-GTT/TTBDCT ngày .../.../20... của Trung tâm 

Bồi dưỡng Chính trị quận Đống Đa.  

Đảng ủy Bệnh viện Bạch Mai đề nghị Chi bộ bố trí thời gian cho đảng 

viên.....................................................; sinh ngày .../.../...; ngày vào Đảng .../.../.... 

tham dự Lớp “Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới” do Trung tâm Bồi 

dưỡng Chính trị quận Đống Đa tổ chức. 

1. Thời gian học: ..... ngày (trừ Chủ nhật), từ ngày .../.../... đến ngày .../.../... 

2. Khai mạc: ...h..., ngày .../.../...; 

3. Địa điểm: Hội trường tầng 3 Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận Đống 

Đa; Số 4, ngõ 4B, Phố Đặng Văn Ngữ, phường Trung Tự, quận Đống Đa, thành 

phố Hà Nội (Cạnh trụ sở Ủy ban dân phường Trung Tự). 

Đảng ủy Bệnh viện đề nghị Chi bộ sắp xếp thời gian cho đảng viên tham gia 

lớp học đầy đủ, đúng quy định./. 
 

* Ghi chú:  
- Đảng viên khi đến tham gia lớp học mang theo 

CMTND để kiểm tra; 

- Sau khi có chứng nhận học lớp đảng viên mới, 

đề nghị đồng chí nộp về VPĐU Bệnh viện. 

T/M ĐẢNG ỦY BỆNH VIỆN 

 

 

 

 

 
 
 
 

BM.85.HT.02 
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BM.07.HT.03 

QUẬN ỦY ĐỐNG ĐA 

ĐẢNG ỦY BỆNH VIỆN BẠCH MAI 

* 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Số:       - GGT/ĐU 
V/v: Đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với 

chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 20...  

GIẤY GIỚI THIỆU 
 

Kính gửi: Đảng ủy/ Chi ủy....................................... 

 

Để đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với đảng ủy, chi ủy cơ sở và 

gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú theo Quy định số 76-QĐ/TW, 

ngày 15 tháng 6 năm 2000 của Bộ Chính trị. 

ĐẢNG ỦY BỆNH VIỆN BẠCH MAI 

Giới thiệu đồng chí: ............................................; Giới tính: Nam/nữ. 

Sinh ngày...../...../......; 

Kết nạp vào Đảng ngày: ...../...../.....; 

Đang sinh hoạt Đảng tại Chi bộ ...................................... - Bệnh viện Bạch Mai. 

Hiện cư trú tại: ............................................................................................. 

.................................................................................................................... 

Đề nghị các đồng chí tiếp nhận và tạo điều kiện cho đảng viên ................................. 

hoàn thành nhiệm vụ. 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu VPĐU. 

T/M ĐẢNG ỦY BỆNH VIỆN 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

BM.85.HT.03 
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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM 
của đảng viên dự bị 

 

Kính gửi: - Chi ủy (Chi bộ)......................................………. 

- Đảng ủy Bệnh viện Bạch Mai 

  

Tôi là:…………………………………... , sinh ngày ...... tháng ...... năm................. 

Quê quán: ………….……………………………….……………………………….. 

Nơi cư trú: 

+ Nơi thường trú: ………….……………………………………........................... 

+ Nơi tạm trú: …..…….……………………………….……………………………. 

Được kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngày ...... tháng ...... năm........, tại Chi bộ 

……….………………………………………………………………………….. 

Cơ quan, đơn vị công tác: ………….………………………………………………. 

Đang sinh hoạt tại Chi bộ: ………….……………………………….……………… 

Căn cứ tiêu chuẩn đảng viên, quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu thực hiện 

nhiệm vụ đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau: 

Ƣu điểm:  
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Khuyết điểm:  
……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Biện pháp khắc phục khuyết điểm: 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức. Đề nghị Chi bộ 

xét, báo cáo cấp ủy cấp trên quyết định công nhận tôi là đảng viên chính thức. 

Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là đảng 

viên tốt của Đảng. 

 
* Ghi chú: 

- Kiểm điểm viết tay theo mẫu; 

- Ngày ký bằng hoặc sau ngày đủ 12 tháng dự bị. 

Hà Nội, ngày……tháng .... năm ……. 

NGƢỜI TỰ KIỂM ĐIỂM 
(ký, ghi rõ họ và tên) 

 

 
 
 
 

                                                                                                  

BM.85.HT.04 
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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
THÀNH ỦY HÀ NỘI 

ĐẢNG BỘ QUẬN ĐỐNG ĐA 

ĐẢNG ỦY BỆNH VIỆN BẠCH MAI 

CHI BỘ ...................................... 

PHIẾU BỔ SUNG 

HỒ SƠ ĐẢNG VIÊN 

SỐ LL:…………….. 

SỐ TĐV:………….. 
Chỉ ghi những mục có nội 

dung thay đổi so với năm 

trước, nếu không thay đổi thì 

ghi vào mục đó chữ “K” 

(Năm 20........) 

  
 

 

Họ và tên (viết chữ in hoa):………………………..Sinh ngày…..tháng….năm ....…. 

Mới thay đổi nơi ở:………………………………………………………………... 

Mới thay đổi về nghề nghiệp; đơn vị công tác:………………………………….... 

Chức vụ mới được giao: 

 - Đảng:…………………………………………………………………….... 

 - Chính quyền:…………………………………………………………….... 

 - Đoàn thể:………………………………………………………………….. 

 - Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp:………………………………………..... 

Mới thay đổi về trình độ học vấn; chuyên môn nghiệp vụ: 

 - Giáo dục phổ thông (lớp mấy)………- Chuyên môn nghiệp vụ:…………... 

 - Học vị (TS,Thạc sỹ)………………….- Học hàm (Giáo sư, phó giáo sư)……….. 

 - Lý luận chính trị (Cử nhân, cao cấp, trung cấp, sơ cấp)………………………….. 

 - Ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp…trình độ A,B,C,D)…………………………………. 

Hình thức khen thưởng mới trong năm (từ bằng khen huy chương trở lên và danh hiệu mới được 

phong: Anh hung, chiến sĩ thi đua, nhà giáo, nghệ sĩ, thầy thuốc nhân dân hoặc ưu tú)……………………………...... 

……………………………………………………………………………………..................................... 

Bị xử lý kỷ luật (Đảng, chính quyền, pháp luật):………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………….... 

Gia đình có gì thay đổi trong năm: 

 - Cha đẻ:…………………………… - Mẹ đẻ:…………………………….... 

 - Cha (vợ hoặc chồng):…………………- Mẹ (vợ hoặc chồng)………………….... 

 - Vợ hoặc chồng (họ và tên, kết hôn, ly hôn, từ trần, chức vụ, công việc mới):……….... 

 ……………………………………………………………………………..... 

 - Con (họ tên con, mới sinh, mới nhận con nuôi, làm gì, ở đâu….?):…………………..... 

 ……………………………………………………………………………..... 

Có thay đổi về kinh tế bản thân và gia đình trong năm: 

 - Tổng mức thu nhập của gia đình:…..đồng, bình quân người/hộ…..đồng. 

 - Nhà ở:……………………………………………………………………... 

 - Đất ở:…………………………………………………………………….... 

 - Hoạt động kinh tế:……………………………………………………….... 

 …………………………………………………………………………….... 

 - Tài sản mới có giá trị (50 triệu đồng trở lên): Tên tài sản mới:……………..... 

 giá trị…………………….đồng…………………………………………..... 

 - Được miễn công tác và SHĐ ngày:……………………………………..... 

                                                                    Hà Nội, ngày…..tháng…..năm…......... 
 

XÁC NHẬN CỦA CẤP ỦY CƠ SỞ 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)                                
XÁC NHẬN CỦA CHI BỘ 

(Ký, ghi rõ họ và tên)                                
NGƢỜI KHAI 

(Ký, ghi rõ họ và tên)                                

 

 

BM.85.HT.05 
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QUẬN ỦY ĐỐNG ĐA 

ĐẢNG ỦY BỆNH VIỆN BẠCH MAI 

* 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

  Hà Nội, ngày ……. tháng …… năm…… 

PHIẾU XIN Ý KIẾN 

chi ủy nơi cƣ trú 

Kính gửi: ……………………………….………………………………. 

 

Thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW, ngày 15-6-2000 của Bộ Chính trị về việc đảng 

viên đang công tác ở các cơ quan, đơn vị thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, 

đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ nơi cư trú, Đảng ủy 

………………………………….. trân trọng đề nghị Chi ủy nhận xét, góp ý về 

đảng viên…………………………….…….. tại nơi cư trú. 

 T/M ĐẢNG ỦY BỆNH VIỆN 
 

 

 

 

 

 

 

ĐẢNG BỘ…………………………. 

ĐẢNG ỦY (CHI BỘ) CƠ SỞ: 

…………………………………… 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

……….., ngày ……. tháng …… năm…… 

Chi ủy …………………………………………... thống nhất nhận xét về 

đảng viên ………………………………………..…(đánh dấu X vào ô tương ứng) 

1. Bản thân và gia đình chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước, các quy định của địa phương và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. 

Tốt □ Trung bình □ Chưa tốt □ 

2. Về phẩm chất, đạo đức, lối sống và quan hệ với nhân dân ở nơi cư trú. 

Tốt □ Trung bình □ Chưa tốt □ 

3. Tham gia các cuộc họp do cấp ủy xã, phường, thị trấn hoặc chi ủy nơi cư trú tổ 

chức; góp ý kiến với chi ủy, đảng ủy nơi cư trú về công việc của địa phương. 

Tham gia đầy đủ □ Tham gia chưa đầy đủ □ Không tham gia □ 

Nhận xét khác: ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

Số lượng chi ủy viên (chi bộ) thống nhất nhận xét:....../........đồng chí./. 

 
XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY XÃ, 

PHƢỜNG, THỊ TRẤN 
(Ký tên, đóng dấu) 

T/M CHI ỦY 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 
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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

BẢN NHẬN XÉT 

đảng viên dự bị 

 

Kính gửi: ……………………..……………………………… 
 

Tôi là:…………………………………....…, sinh ngày ...... tháng ...... năm.......... 

Đang sinh hoạt tại Chi bộ ……………….………………………………………….. 

Ngày ...... tháng ...... năm.......... được Chi bộ phân công giúp đỡ đảng viên dự bị: 

……………………………………..  được kết nạp vào Đảng ngày ........ tháng 

........ năm.............. , phấn đấu trở thành đảng viên chính thức; nay xin báo cáo Chi 

bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như sau: 

Ƣu điểm:  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

Khuyết điểm và những vấn đề cần lƣu ý:  
 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự 

bị, tôi đề nghị Chi bộ xét, đề nghị công nhận đồng chí………………………… trở 

thành đảng viên chính thức. 

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình. 

 
 Hà Nội, ngày ...... tháng ..... năm....   

ĐẢNG VIÊN ĐƢỢC PHÂN CÔNG GIÚP ĐỠ 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 
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BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN 

BỆNH VIỆN BẠCH MAI 

CÔNG ĐOÀN ……………….. 

(HOẶC TỔ CÔNG ĐOÀN) 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN HỌP 

V/v Nhận xét đảng viên dự bị chuyển Đảng chính thức 
 

 

1. Thời gian: vào hồi …h….ngày     tháng     năm 20    ; 

2. Địa điểm: Tại phòng họp ........................................................................................  

3. Thành phần dự họp: 

- Tổng số CBNVcủa đơn vị:       CBNV.    

- Có mặt:      /      CBNV.  

- Vắng: …….CBNV. Lý do: ........................................................................................  

- Chủ trì buổi họp: Đồng chí........................................... Chức vụ:............................ 

- Thư ký buổi họp: Đồng chí....................................................................................... 

4. Nội dung họp: Nhận xét đồng chí…………………………. đảng viên dự bị của 

Chi bộ.......................................................................... chuyển Đảng chính thức. 

* Ƣu điểm: 

1. Về chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước: 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống: 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

3. Năng lực công tác: 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

4. Quan hệ quần chúng: 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

* Nhƣợc điểm cần khắc phục: 

 ......................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................  

5. Kết luận: 

Đối chiếu với tiêu chuẩn và điều kiện chuyển Đảng chính thức, Công đoàn ..............  

 ......................................................................................................................................  

thống nhất đề nghị Chi bộ, Đảng ủy xem xét chuyển Đảng chính thức cho đồng chí 

......................................................... , với sự tán thành của.................đồng chí 

(đạt................%) so với tổng số đoàn viên Công đoàn ............................................ 

Số không tán thành…../….đồng chí. Lý do .................................................................  
THƢ KÝ 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 
CHỦ TRÌ 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 
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ĐẢNG ỦY BỆNH VIỆN BẠCH MAI 

CHI BỘ ………………………… 

* 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20... 

TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT 

của các đoàn thể chính trị - xã hội nơi đảng viên dự bị sinh hoạt 

 và chi ủy nơi cƣ trú đối với đảng viên dự bị 

 
 

Căn cứ ý kiến nhận xét của đại diện các đoàn thể chính trị - xã hội nơi đảng 

viên dự bị sinh hoạt và chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị …………….được 

kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngày ...... tháng ...... năm........... 

Tên đoàn thể chính trị - xã hội nơi đảng viên dự bị sinh hoạt:  

- Công đoàn: ………………………………..………………………..........…;  

- Đoàn Thanh niên Bệnh viện (đối với đảng viên còn tuổi Đoàn Thanh niên); 

Tổng số có ……đồng chí. 

Tên chi ủy nơi cư trú:………………………………………………………, 

có ………… đồng chí. 

Chi ủy (chi bộ) tổng hợp các ý kiến nhận xét đó như sau: 

Những ƣu, khuyết điểm chính: 

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần 

chúng; thực hiện nhiệm vụ đảng viên) ……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Số đồng chí đại diện các đoàn thể chính trị - xã hội nơi sinh hoạt tán thành 

đề nghị chi bộ xét công nhận đảng viên dự bị ………………………………. trở 

thành đảng viên chính thức là ….. đồng chí, trong tổng số ……….. đồng chí được 

hỏi ý kiến (đạt .......... %). Số không tán thành …… đồng chí (chiếm ......... %) với 

lý do ……………………………………………………………………………....... 

Số đồng chí trong chi ủy nơi cư trú tán thành đề nghị chi bộ xét công nhận 

đảng viên dự bị ………………………………. trở thành đảng viên chính thức là 

……… đồng chí, trong tổng số …………………………….đồng chí được hỏi ý 

kiến (đạt .......... %). Số không tán thành......... đồng chí (chiếm ........... %) với lý do 

……………………………….……………………………………………………… 

  

T/M CHI BỘ 
BÍ THƯ 

(ký, ghi rõ họ, tên) 
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ĐẢNG ỦY BỆNH VIỆN BẠCH MAI 

CHI BỘ……………………….. 

* 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Số:         -NQ/CB Hà Nội, ngày .…. tháng …… năm 20... 

 

NGHỊ QUYẾT 

đề nghị công nhận đảng viên chính thức 

 

Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; 

Ngày ...... tháng ...... năm....... , Chi bộ ………………………………................. 

đã họp để xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị ……………………................. 

được kết nạp vào Đảng ngày ..... tháng ..... năm.......... , trở thành đảng viên chính thức. 

- Tổng số đảng viên của Chi bộ: …….đảng viên, trong đó chính thức......... đồng 

chí, dự bị ........... đồng chí. 

- Có mặt: .......... đảng viên, trong đó chính thức......... đồng chí, dự bị ...... đồng chí. 

- Vắng mặt: ...... đảng viên, trong đó chính thức...... đồng chí, dự bị ...... đồng chí. 

Lý do vắng mặt: …………….……………………………….……………………… 

Chủ trì hội nghị: Đồng chí …………………………… Chức vụ ..……………….. 

Thư ký hội nghị: Đồng chí ………………………………………………………… 

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, Chi bộ thống nhất kết luận về đảng viên dự bị 

…………………………………………………. như sau: 

Những ƣu, khuyết điểm chính: 

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần 

chúng; thực hiện nhiệm vụ đảng viên)  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, số đảng 

viên chính thức tán thành công nhận đảng viên dự bị ……………………………. 

trở thành đảng viên chính thức......... đồng chí (đạt .......... %) so với tổng số đảng 

viên chính thức. Số đảng viên chính thức không tán thành …… đồng chí (chiếm 

....... %) với lý do …………………………………………………………………… 

Chi bộ báo cáo và đề nghị Đảng ủy Bệnh viện Bạch Mai xét, công nhận 

đảng viên dự bị ………………………………….……trở thành đảng viên chính 

thức của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

 
Nơi nhận: 
- Đảng ủy Bệnh viện (để báo cáo); 

- Lưu chi bộ. 

T/M CHI BỘ 
BÍ THƯ 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 
 
 

 

BM.85.HT.10 

 



Quy trình xét chuyển Đảng chính thức tại Bệnh viện Bạch Mai                         QT.85.HT               
  

19 

 

QUẬN ỦY ĐỐNG ĐA 

ĐẢNG ỦY BỆNH VIỆN BẠCH MAI 

* 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Số:       - NQ/ĐU Hà Nội, ngày     tháng     năm 20... 

 

NGHỊ QUYẾT 

đề nghị công nhận đảng viên chính thức 
 

Kính gửi: Ban Thƣờng vụ Quận ủy Đống Đa 

 

Ngày .....  tháng..... năm 20..., Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Bạch Mai đã 

họp để xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị ..................... được kết nạp vào Đảng 

ngày..... tháng.... năm 201..., trở thành đảng viên chính thức. 

Tổng số Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện: ..... đồng chí. Có mặt: 

..... đồng chí. Vắng mặt: ..... đồng chí. Lý do vắng mặt: ....................................     

Chủ trì hội nghị: Đồng chí ............................., Chức vụ: Bí thư Đảng ủy.  

Thư ký hội nghị: Đồng chí ....................................................................     

Sau khi xem xét Nghị quyết số ..... - NQ/CB ngày ..... tháng ..... năm 20..... 

của Chi bộ .................................................................................................về việc đề 

nghị công nhận đảng viên chính thức, Đảng ủy Bệnh viện Bạch Mai thống nhất kết 

luận về đảng viên dự bị ............................................... như sau: 

Những ƣu, khuyết điểm chính:  

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, Đảng ủy 

Bệnh viện Bạch Mai nhận thấy đảng viên dự bị ...................................................... 

xứng đáng được xét công nhận đảng viên chính thức với sự tán thành của .../... đồng 

chí (đạt ....%) so với tổng số cấp ủy viên. Số không tán thành ... đồng chí (chiếm ...%). 

Đảng ủy Bệnh viện Bạch Mai đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa  

xét, quyết định công nhận đảng viên dự bị .......................................... trở thành 

đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam./. 

 Nơi nhận: 
- BTV Quận ủy Đống Đa (để b/c);  

- Lưu VP Đảng ủy. 

T/M ĐẢNG ỦY BỆNH VIỆN 
BÍ THƯ 
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QUẬN ỦY ĐỐNG ĐA 

ĐẢNG ỦY BỆNH VIỆN BẠCH MAI 

* 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 Hà Nội, ngày    tháng   năm 20... 

 

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ PHÁT THẺ ĐẢNG VIÊN 

 

Kính gửi: Ban Tổ chức Quận ủy Đống Đa 

 
 

TT Họ và tên Ngày sinh Quê quán 
Ngày, tháng, năm 

Vào Đảng Chính thức 

1.       

2.       

3.       

....      

 
Nơi nhận: 

- BTC Quận ủy Đống Đa (để b/c);  

- Lưu VP Đảng ủy. 

T/M ĐẢNG ỦY BỆNH VIỆN 
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